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 úðî ìò äéä  äáéøî éîá  äèîä  úçé÷ì ïéðò

 úà íéàåø 'éçáá  ùøåôîä íù úà úåàøäì

 úåìå÷ä

êéøö,הסלע אל שידבר  רצה הקב"ה הרי  להבין

ולאיזה  המטה, את שיקח לו אמר  ולמה

הצור  בהכאת והנה המטה. את  ליקח לו היה צורך

ולא  במטה הצור את  להכות ציוה הקב"ה הרי

ולא  לדבר  לו  שאמר  בסלע כאן  נשתנה ומה לדבר ,

להכות.

äðäåהרי"מ בקונטרס החידושי הזכות (ספר

ע"א) ג' דף סוד àשבסופו לפרש התחיל

רואים  של ענין שהיה המטה את קח בענין  גדול

רואים  שהיו תורה במתן  שהיה ע"ד  הקולות  את 

כתב  שמחה והלב דבריו , סיים ולא הנשמע, את 

המפורש , שם המטה על חקוק  שהיה דבריו  לפרש

רואים  שהיו באופן היה הסלע, אל מדבר היה ואם

את רואים בבחי ' המטה על המפורש  שם את 

ראוי שאינו חשב ענותנותו מחמת אך  הנשמע,

עם  להכות רק  אלא המפורש  שם בהדיא לדבר 

לדבר  בלא אך המפורש  שם חקוק  שבו  המטה

גם  באמת צריך  שהיה בזה ומבואר וכו '. ולהראותו 

להשלים  צריכים והיו הדיבור  את וגם המטה את 

את 'קח הוא ברוך הקדוש לו אמר  ולקח זה , את  זה

מ"מ  הסלע, אל לדבר צריך שהיה דאף  המטה',

ידי שעל דהיינו  המטה, עם ביחד  להיות צריך היה

המפורש  שם את ישראל לכלל מראה היה הדיבור 

המטה. שעל

 éë  ìàøùé õøà úåìåáâá  å÷ìúñð ïøäàå äùî

ìù  íéøöîä  úà ùåáëìå  òéðëäì àåä ø÷éòä

 é"à éìåáâ

ïéðòäåנסתלקו ואהרן  משה דהנה הוא,

כמ"ש ישראל ארץ כ 'בגבול (במדבר

ההר כ "ג ) בהר אהרן ואל משה אל ה' ויאמר 

וגו'. אהרן  יאסף לאמור , אדום ארץ גבול על

בארץ  בגיא אותו  ויקבור כתיב במשה וכן

מוהרנ"ת  וכתב הלכותמואב, חו"מ הלכות  (לקוטי

ח') אות ד ' הלכה כלל áמצרנות עוונת  מחמת  כי

_________________________

ותרו"ץ.א. שמחה הלב ושל הרי"ם החידושי של הלשון כל שהובא חדתין בנשמתין עי'

כי ב. כבש , לא ישראל ארץ ששאר פי על אף  ועוג, סיחון ארץ בעצמו רבנו משה כבש  כן ועל ה'): (אות  שם מוהרנ "ת  וז "ל

ישראל. ארץ כובשין ממילא ואז המצר, לכבוש  המלחמה תוקף  עיקר וזה ישראל, ארץ של המצר על עומד ועוג סיחון ארץ

כמו  וכו' הגבול לשמור בשביל אם כי כאן עומד איני עצמי כל אמר כי בארצו, להעבירם ועוג סיחון אבה לא באמת  כן ועל



לנפשך  חכמה דעה ד

המצרים  את לכבוש  בחייהם זכו  לא ישראל

מצרים  שהם ישראל, ארץ של הגבולות  שהם

תלוי ישראל לארץ הכניסה ועיקר  קשים

ועמון  אדום גבולי שהם המצרים בכבישת

יותר  במיתתם צדיקים גדולים אבל ומואב.

אלו כל את  יכבשו סוף  כל וסוף  מבחייהם

גניזת שענין  והיינו  שם. שנגנזו  ידי על המצרים

היה  דייקא, ישראל ארץ בגבולות שם הצדיקים

לכבוש  ישראל לכלל כך  אחר הכח שיהיה כדי 

ישראל. ארץ את 

 úåììë  åëéùîä  úåøåãä éãéçé íé÷éãöä éìåãâ

íäéãéîìúå úåøåãä é÷éãö ìëå  äøåúä

 éôì  íéèøô 'éçáá  äøåúä éøåàéá íéëéùîî

 øåãä éðå÷éú

ïéðòäå חיים 'תורת נקראת התוה"ק דהנה הוא,

מתלבשת מרע"ה ונשמת  חסד', ואהבת 

גדולי גילויי  ענין והוא הדורות , בכל הדור בצדיקי

של  שלמה הארה שהמשיכו  הדורות  בכל הצדיקים

תלמידיהם  ותלמידי ותלמידיהם התורה, כללות 

הצדיקים  כי  הפרטים, בבחי' הגילויים את ממשיכים

_________________________

ועוג  שסיחון מחמת  הגבול על שיעמדו אותם שכרו ישראל, ארץ של מלכים ואחד השלושים כל כי היינו שם, רש"י שפירש 

כחם  ומעוצם לארץ. ליכנס ישראל יוכלו שלא כדי ישראל ארץ של והמצר הגבול על ועמדו מאד, ועצומות קשות קליפות היו

לבטל  המלחמה עיקר כי ישראל. ארץ כל את יהושע  כבש  בקל ואז בחייו, בעצמו רבנו משה אם כי לכבשם שיוכל מי היה לא

וכנ "ל. המצר

וראה  מכולם, קשה שלו שהקליפה אדום שהוא הגדול המצר עיקר לבטל רצה כי אדום, ארץ דרך לעבור משה רצה כן ועל

מדרך  עד מארצו לך אתן לא "כי הזהירו יתברך  ה' אבל לבטלו, ורצה ידו על יהיה הגלות ואריכת המקדש בית  חורבן שעיקר

ראש  "נתנה ואמרו וכו', במרגלים ואהרן משה על פעמים כמה שחלקו ידי על בעוונותיהם ישראל גרמו זה וכל רגל", כף 

אדום, מצר לכבוש כח להם היה לא זה ידי שעל באב, תשעה בליל לדורות בכיה עליהם נגזר ומאז  בית, בהראש ופגמו וכו'",

היו  חטאו לא אילו המדברה", ונסע  "ונפן פסוק  על דברים בפרשת  רש"י שפירש  וכמו לגמרי. הקלפה מתבטלת  היה שאז

כמבואר  המרגלים, חטא בענין שנאמר לכם" "פנו פסוק על מקודם רש "י פירש וכן וכו'. לארץ ליכנס  שעיר הר דרך  עוברים

קלקלתם  לארץ, ליכנס  צפון לצד אדום ארץ רוחב דרך אתכם להעביר אמרתי לשונו: וזה רש "י פירש שם וגם בפרשה, שם

ולבטל  לכבוש יכלו לא חטאיהם מחמת אבל ישראל, ארץ מצר שהוא הקדשה מצרי לבטל העיקר כי עיכוב. לכם וגרמתם

משה  של כחו עוצם בגדל זה וגם ועוג, סיחון של המצרים שכבשו ידי על ישראל לארץ נכנסו רק  אדום, שהוא המצר עיקר

וכנ "ל.

בעוונותיהם  שגרמו מה מדבר דברים פרשת כל כי באב, לתשעה סמוך  חזון בשבת  תמיד דברים פרשת  קורין כן ועל ז '): (אות  שם

הישר בדרך ליכנס יכלו ולא ישראל, ארץ גבולי נתנו לסבב שבעוונותיהם מחמת  זה וכל ישראל, ארץ לכבוש אדום ארץ דרך 

שבאו  עד הרבה לסבב הוצרכו רק המצרים, אלו לכבוש  יכלו ולא ומואב, ועמון אדום שהוא ישראל ארץ של המצרים לעקור כח 

חוטאים  היו לא אם כי כנ "ל, המקדש בית חורבן גרם זה וכל וכו'. משה של כחו בגודל המצר כבשו ושם סיחון, לארץ ממזרח

וכו'. וכנ "ל המקדש הבית נחרב היה לא ומואב, ועמון אדום של המצר כובשים והיו

אלו  לכבוש בחייהם לגמור יכלו לא ישראל עוונות מחמת כי ישראל, ארץ גבולי על ואהרן משה נסתלקו כן ועל ח '): (אות שם

כן  ועל שם, נגנזו שהם ידי על המצרים אלו כל יכבשו סוף כל וסוף מבחייהם, יותר במיתתם צדיקים גדולים אבל המצרים,

משה  אל ה' "ויאמר אהרן במיתת  שכתוב כמו מואב, ובארץ אדום ארץ בגבול שהיו ואהרן, משה במיתת וביארה התורה דקדקה

עיקר  כי מואב". בארץ בגיא אתו "ויקבור כתיב במשה וכן וכו'", אהרן יאסף לאמור אדום ארץ גבול על ההר בהר אהרן ואל

כנ "ל, הקשים המצרים לכבוש  המלחמה עיקר שזה ישראל, ארץ גבול על עומדים כי הקדשה, מצרי שהם מחמת היה שם גניזתם

ולכבשה  ישראל לארץ ליכנס  נזכה זה ידי שעל אלו, מצרים גם יכבשו כחם שבגודל כדי שם, ונקברו ואהרן משה נסתלקו כן על

עכ"ל. אמן, בימינו במהרה לעולם לנו



תשע"ג  חקת פר' השל"ס

הארת ממשיכים הם הדורות  יחידי  שהם הכוללים

שהם  הפרטיים הצדיקים ואחריהם התורה, כללות 

של  הפרטים את  ממשיכים הצדיקים, תלמידי

על  נתגלה הגילויים שכללות אע"פ  כי התורה"ק ,

מתגלים  הגילויים פרטי מ"מ הצדיקים, גדולי ידי 

התורה"ק  כי הדור . צדיקי ידי על ודור דור  בכל

אין  אם חלילה וחלילה חיים, תורת נקראת 

הדורות, בכל שמתגלית התורה בגילויי מאמינים

והן  האמיתיים, הצדיקים גדולי  ידי  על בכללות  הן

שמגלים  ודור דור  שבכל הצדיקים ידי  על בפרטות

הדור  תיקוני לפי התורה .â ומבארים

 èáù ìëì øàáä éîéî åëéùîä  íéàéùð á"éä

ìëäå  äøåúä éøåàéá úåèùôúä ãåñá èáùå

åðéáø äùî çëá äéä

åäæå ישראל ישיר  'אז  הבאר בשירת שכתוב

משה  נזכר  ולא וגו', הזאת ' השירה את 

נמשך  אך  רבינו, משה בכח היה שהכל אף  רבינו 

חז"ל שאמרו כמו נשיאים הי "ב ידי  שם על (ערש "י

כ"ו) י"ט ובמד "ר כ ' 'במחוקק ãפס' עה"פ 

ממשיך  היה ונשיא נשיא שכל במשענותם'

בכח  היה הכל אך לשבטו , הבאר  מימי  במקלו

באר  שהם מתנות  הג' כל באמת כי רבינו , משה

נמ  כבוד  וענני  וכל ומן  ע"ה. רבינו  משה בכח שכו 

בכח  היה נשיאים הי "ב של הבאר המשכת  כח

במשענותם', 'במחוקק ענין  שהוא משה מטה

אור  התגלות שה"ס  חיים מים באר  המשיכו ועי"כ

על  בשורש המתגלה חיים מים מקור ב"ה, א"ס

י "ב  בבחי ' הדור צדיקי  ידי ועל רבינו , משה ידי 

הנשיאים  כי  לשבטו, אחד כל שהמשיכו נשיאים

נשיא  בחי ' שהוא רבינו משה של האור את גילו

וכמו דורו, לבני  משה תורת את  המגלה הדור

מוהרנ"ת אותשביאר  ד ' הלכה ר"ח הל' או"ח (לקו"ה

.äט')

_________________________

במלח ג. פת ביסורין מסובלת והיא התורה, ופירושי ביאורי נתגלה ידה שעל בעולם נשמה שיש  דע וז"ל: כ') (סי' לקו"מ עי'

דבריה  כל הנשמה וזאת  הנשמה, מזאת מקבלין הן התורה מפרשי וכל תורה. של דרכה כך  כי תשתה, במשורה ובמים תאכל

כאש". דברי כה "הלוא כ"ג) (ירמיה בבחינת אש, כגחלי שדבריו מי אלא התורה מימי ולשאוב לקבל אפשר אי כי אש , כגחלי

אזי  וכשנסתלקת  נסתלקת, אזי נצטננין, ודבריה אש , כגחלי דבריה ואין כאש" דברי כה "הלוא מבחינת  נופלת  הזאת  וכשהנשמה

על  מריבה נתעורר ואז התורה, ביאור שום להשיג יכולין אין התורה מפרשי כל ואזי ידה, על הנמשכת התורה ביאורי נסתלק 

ומריבות. קושיות  על תירוץ הוא הביאור כי התורה, ביאורי הסתלקות  ידי על נעשה שבעולם המחלוקת  עיקר כי הצדיקים,

השעבוד  מרירות הסובלת  הנשמה בחינת  - מרים מתה ששם מצונן, דיבור בחינת  שהוא צין", "מדבר כ') (במדבר בחינת וזה

כנ "ל. שנתעורר המריבה בחינות  היינו משה", עם העם "וירב ואז התורה, ביאורי בחינת היינו הבאר, נסתלק ואז התורה, על

את  מורים הם גם 'מרים'. בשם המכונה הנ"ל הנשמה ידי על שמקבלים מחמת  'מורים', זה בשביל נקראים התורה מפרשי ואלו

כ  ואכמ "ל.מוריהם, הענין כל עי"ש  וכו', המורים" נא "שמעו משה: להם שאמר וזה מכולם'. יותר 'ומתלמידי ז') (תענית  מאמר

הבאר ד . ומחנהו,ומי דגלו אצל ומושך  מקלו חונים,נוטל כשהיו ונשיא נשיא כל העם' נדיבי 'כרוה ד"א כ'): (פס' שם רש "י וז"ל

שהיו  במשענותם' 'במחוקק כ"ו) י"ט (במד"ר המדרש וז "ל עכ"ל. ושבט, שבט  כל חניית לפני ובאין סימן אותו דרך  נמשכין

אשה  מגוברין. מים מלא הדגלים שבין וריווח ולמשפחתו, לשבטו ואחד אחד כל במטותיהן ומושכין גבה על עומדים הנשיאים

שנאמר  ספינות אלא ציות ואין נהר, בציות "הלכו שנאמר בספינה מהלכת  היתה לדגל, מדגל חברתה אצל לילך צריכה שהיתה

צדק במעגלי "ינחני כ"ג) (תהלים שנאמר גדולה פיסא ומקיפין למחנה חוץ יוצאים והמים יעברנו", לא אדיר "וצי ל"ג) (ישעיה

שהיו  ימים כל ינהלני". מנוחות מי על ירביצני דשא "בנאות שנאמר: סוף, לאין ואילנות  דשאים מיני ומגדלים שמו", למען

עכ"ל. שרים", חפרוה באר "עלי קילסו לכך בה, משתמשין היו כך  במדבר

שכל ה. לברכה זכרונם רבותינו ודרשו במשענותם", במחקק  עם נדיבי כרוה שרים חפרוה "באר בחינת וזה שם: מוהרנ "ת  וז"ל

כמו  חיים, מקור שהוא סוף אין אור התגלות  בחינת  זה חיים מים באר כי לשבטו, הבאר מימי במקלו ממשיך  היה ונשיא נשיא



לנפשך  חכמה דעה ו 

ïéðòäåביאורי את  ממשיך  הוא נשיא דכל הוא

אותו בחי ' כפי  אלקות גילוי ואת  התורה

פרטי גילוי  ענין שהוא דור, אותו  בחי ' וכפי  שבט

היה  והכל השבטים, בי"ב המתפרטת הק' התורה

התורה, כללות שהיה רבינו  משה של הגילוי בכח

הבאר  בשירת  משה של שמו  נזכר  לא כיå ולכן  ,

צריכים  הם שהנשיאים בזה מתגלה אדרבה

ושבט  שבט כל בחי' כפי משה של כחו את  להמשיך

ודור . דור  וכל

äìòî éôìë úåìëúñä àåä úùçð  ùçð ãåñ

äùî 'éçáá íéðåùàøä  íé÷éãöä ìù äøåúäì

äøåúä éøåàéá éãé ìò àåäå äèîä 'éçá àåäù

 øåã ìëáù  íéàéùðä 'éçááù  íé÷éãöä  ìù

äæåחז"ל שאמרו  הנחושת, נחש  פ"גסוד  (ר"ה

ח') מעלה משנה כלפי מסתכלין שישראל בזמן

היו שבשמים לאביהם לבם את  ומשעבדין

'פרה  של הסוד  עם להתקשר צריך כי וכו'. מתרפאין

ענין  מזה משתלשל זה ובלא במדבר', משה שעשה

לצדיקים  להתקשר  צריך  כי  ח"ו , העגל חטא

ממציאות ישות ח"ו  לעשות ולא הראשונים

בסוד  למעלה לשורש להתקשר צריך  אלא הצדיקים,

הנחשת האור æ נחש שהוא משי "ח ה"ס  נח"ש כי ,

הנשיאים  של הביאורים ידי  ועל רבינו, משה של

רבינו, משה תורת  ומפרשים מגלים הם דור שבכל

שלהם  הביאורים ידי על ודייקא חיים, מים ומוציאים

רבינו. משה של האור את לקבל צריכים

 é÷éãöä ìù úòãä àåä ùàá ùã÷îä úéá ïéðá

 êøãä àåäå úåøåãä ìëá íúøåú éøåàéáå úîà

 ãåñ àåäù  ìòåôá ùã÷îä  úéá ïéðáì úåëæì

íìùä ãåçéä

äðäå והר המקדש בית לבנות הוא העבודה עיקר 

'באש  כמ"ש המקדש לבית ולחזור  ציון ,

התבוננות של האש  שהוא לבנותה', עתיד אתה

הדרך  מגלים שהם אמת הצדיקי  בתורות 

שהוא  המקדש  בית  של התורה של האמיתית

הדעת מקום הוא המקדש  הבית  כל כי  אמת , הדעת

ע"א)כמ"ש  ל "ג  שתי(ברכות בין שנתנה דעה גדולה

שמות שתי  בין שנתן  המקדש בית  וגדול שמות 

אמת,çוכו ' הצדיקי בתורת שמתעמקים וכפי  .

_________________________

הדור  צדיקי ידי על אם כי יתברך , אלקותו התגלות שהם הבאר מימי להמשיך  אפשר ואי וכו', חיים" מים מקור "העוזבי שכתוב

על  דהיינו במשענותם, במחוקק  בבחינת ובמדה בהדרגה לשבטו הזה האור ממשיך  אחד שכל נשיאים, עשר שנים בחינת שהם

להמשיך  כראוי האור לצמצם איך  יודעים שהנשיאים צמצום, בחינת ורשימה, חקיקה בחינת  מחוקק, בחינת  שהוא המטה ידי

כנגד  נשיאים עשר שנים הם כן ועל כנ"ל. וכו' ובמדה בהדרגה יתברך מלכותו התגלות  בחינת שהוא לשבטו, הבאר מימי בחינת 

כל  מאירין אז חדשים, ראש שהוא בניסן כן ועל כנ"ל. וכו' החדש  קידוש סוד בחינת  הוא בעצמו זה כי חדשים, עשר שנים

חדשים, ראש הוא ניסן כי המשכן, בחנוכת  אחד נשיא הקריב ויום יום בכל כי הראשונים, ימים עשר בשנים נשיאים עשר השנים

החדש, קידוש  סוד בחינת לישראל מאיר ואחד אחד שכל נשיאים, עשר שנים בחינת  שהם חדשים, עשר השנים כל כלולים ובו

ק יהיה כן פי על ואף  וכו', הלבנה פגימת שיתמלא יתברך  מלכותו התגלות בחינת  כנ "ל שהוא וכו' לעתיד שיהיה כמו העולם יום

עכ"ל. וכו',

(דברים ו. שנאמר במשה השליחות תולה אחר ובמקום וז"ל: וגו' מלאכים ישראל וישלח כ"א) כ"א (במדבר עה"פ ברש "י ועי'

(שופטים  אומר הוא וביפתח אדום. מלך  אל מקדש מלאכים משה וישלח  כ') (במדבר וכן קדמות , ממדבר מלאכים ואשלח ב')

וישראל  ישראל, הוא שמשה פותח . וזה נועל זה לזה, זה צריכים הללו הכתובים וגו'. אדום מלך  אל מלאכים ישראל וישלח י"א)

עכ"ל. הכל, הוא הנשיא כי הדור, ככל הוא הדור שנשיא לך לומר משה, הם

ואכמ "ל.ז. פ "ח, באות מיניה לעיל ושם לסעודה) נט "י הלכות המשך  (והוא צ"ט  אות  א' הלכה הפרות  ברכת  הלכות לקו"ה עי'

מקדש ח. גדול אלעזר רבי אמר וכו'. ה' דעות אל כי שנאמר אותיות, שתי בין שנתנה דעה גדולה אמי רב ואמר שם: הגמ ' וז"ל



תשע"ג  חקת פר' ז של"ס

ודור  דור שבכל האמיתיים הצדיקים ביאורי ועפ "י 

כך  ידי  על אמת , הצדיקי של התורות  שמבארים

עד  המקדש, בית בנין  של אמת  הדעת את  מקבלים

כפי תלוי  והכל המקדש , בית לבנין  בפועל שנזכה

הדעת שהוא המקדש, בית  של לדעת שזוכים מה

כפי המקדש  בית  בנין תלוי  בזה כי אמת , צדיקי של

לבנין  יגיעו  עי"כ אשר  אמת, לדעת שיכנסו  כמה

בדעת תלוי הכל כי ממש , בגשמיות  המקדש בית

מלמעלה  הנמשכת האש  שהוא אמת  הצדיקי של

הדעת שהוא זו  אש ידי  ועל המקדש , בית  לבנות

ועי"כ  המקדש , בית  בנין התחלת  הוא הצדיקים, של

ממש  הגמור בפועל המקדש בית  לבנין בסוף יזכו

טפחים. מעשרה למטה  בהתגשמות 

ìù  äøåúä úðåîàá àåä à"èñä úîçìî ø÷éò

äæ  ìò  íåçìì  çëå æåò  äæì êéøöå íé÷éãöä

äùî äùòù äøô 'éçáá ãåçéä øåàì  úåëæìå

 øáãîá

ïëìåהתורות עם ללחום הוא הסט"א כח עיקר

ולא  התורות  ילמדו  שלא אמת , הצדיקי של

והגילויים  ובתיקונים הצדיקים של בתורות  יאמינו 

הצדיקי בתורת להאמין זוכה כבר אדם ואם שלהם,

ב'תורת יאמינו שלא עת בכל הסט"א לוחם אמת ,

שהם  הדורות, צדיקי  ביאורי בחי' שהוא חיים'

מגלים  והם אמת, הצדיק  של התלמידים בבחי '

ההוה  בחינת  כפי  ודור דור בכל אמת הצדיק תורת

חיים", "תורת  נקרא והוא דור, ובאותו זמן  שבאותו

ודור . דור שבכל הצדיקים דברי  לקיים צריך ולכן

äðäåהמלכות סוד הוא במדבר  משה שעשה פרה

היא  הק ' השכינה כי ברדל"א, הגנוזה

כח  נמשך וממנה היחוד, וה"ס  פרה בחי' נקראת 

היחוד  אור  בסוד  הגנוז , אור שהוא הק' התורה אור 

סופו ועד  העולם מסוף המאיר  דאבא יסוד של

ע"א) ל"ב ליסוד (שעה"כ  מהרדל"א נמשך זה ואור ,

דז"א  ביסוד ומתלבש נמשך  דאבא ויסוד דאבא,

הקדושה התורה אור ע"שהוא מ"ח ורק ד )(שעה"כ .

להאמין  יכול דקדושה ועזות חזקה אמונה לו  שיש מי 

ה' כמ"ש אמת, הצדיקי  של התורות עם ולהתחבר

שלא  זה על עוז  בכל לוחם הסט"א כי יתן , לעמו  עוז 

חלקי בכל ולא מהתורה, בחלק  רק האדם יאמין

גדולי של התורה את  רק  ושיחשיב התורה,

התורות ביאורי את  יחשיב ולא הקדמונים הצדיקים

שבכל  חיים' ה'תורת  בחי' שהם הדורות  צדיקי  של

דקדושה, המלכות של חסרון  הוא זה וכל ודור, דור

בתורות יאמינו שלא הסט"א של המלחמה שהוא

ידי על המתגלית  ביאורה כפי אמת הצדיקי

יצליחו שלא גורם וזה הדורות , שבכל הצדיקים

משה  שעשה פרה של העבודה לפועל להוציא

הרדל"א. בבחי ' היחוד ענין  שהוא במדבר ,

ìá÷ì  íéëåæ íé÷éãöä  úøåú úðåîà éãé  ìò

ùøåùì øáçúäì  úåëæì íéìåëé  ë"éòå  íéôé÷î

íìåòä óåñî øéàîä æåðâä øåà 'éçáá  äøåúä

åôåñ ãòå

éë אדומה פרה של הסוד הוא התיקונים שורש

שמע  מגלה רבינו משה כי  היחוד, שורש  שהוא

שעשה  פרה סוד  וזה אחד , ה' אלקינו ה' ישראל

להגיע  לאדם וקשה היחוד , סוד  שהוא במדבר משה

שלוחם  הסט"א מחמת  היחוד  עבודת לפועל

לתורת מתחבר  כאשר  ורק בזה, המלחמה בתכלית

לזה  שמתחבר עד  במקיף, ותחילה הצדיקים,

כל  של התורות  בביאורי  ומתחבר  ומאמין  בפנימי ,

ידי ועל הדורות, כל סוף עד ותלמידיהם הצדיקים

שהם  חיים ולתורת  אמת  לתורת ומתחבר שמאמין

מתחבר  ממילא הצדיקים, כל של התורה ביאורי

מסוף  המאיר היחוד  באור ומתחבר  התורה, לשורש 

_________________________

דעה  בימיו, המקדש בית  נבנה כאילו דעה בו שיש אדם כל אלעזר רבי ואמר ה', מקדש  ה' פעלת שנאמר אותיות  שתי בין שנתן

עכ"ל. אותיות, שתי בין נתן מקדש  אותיות  שתי בין נתנה



לנפשך  חכמה דעה ח

פרה  בסוד היחוד שורש שהוא סופו , ועד  העולם

רק  מאמין  האדם אם אך במדבר , משה שעשה

או בכולם, ולא הצדיקים של מהתורות  בחלק

ולא  הגדולים הצדיקים של בתורות רק שמאמין

פרטי בכל ותלמידיהם, הדורות צדיקי  בביאורי

התורה  שהוא חיים מים באר בחי' שהם הגילויים

ענפי כל נמשך  ממנו אשר הסלע שהיא הק',

יכול  אינו  ופרט, כלל בסוד  השורש  מן  התורה

בפועל. היחוד  עבודת לשלמות  להגיע

 èøôå ììë ãåñá àåä äøåúä  úåîìù ø÷éò

 úòãä  ìá÷ìå ïåúçú 'éå ïåéìò 'é 'éçá àåäù

äøåúä ìù  íéèøô éèøô  ìë  úðçáäá úîà

 ãåçéä ãåñì íéëåæ  ë"éòå

äæå י 'ס בחי ' ותלמיד , רב סוד  שהוא ופרט כלל וד 

בחי ' בכל וצריך  א', דאות  התחתון וי ' העליון 

העליון  בחי ' ומהו  הפרט, ומהו  הכלל מהו  לדעת

בלי בסוד התורה גילוי כל והם התחתון , בחי ' ומהו

בכל  והתחתון  העליון  בחי' גילוי  שהוא בגבול, גבול

וצדיק  עליון  צדיק בחי' והוא בחי ', ובכל ענין 

שהוא  רבינו  משה בחי ' הוא עליון  דצדיק  תחתון ,

בחי ' הוא תחתון וצדיק  במעלה, יחיד  אמת  הצדיק

חלקי בכל אמונה וצריך הדורות , צדיקי ביאורי כל

ולהאמין  התורה, חלקי בכל והתקשרות התורה

הצדיקים  גילויי  כל של פרטים ופרטי הפרטים בכל

ב"ה א"ס  קו  הוא התורה שורש כי  הדורות. (עי'בכל

ע"ד ) ט' דף  העולמותרחה"נ בכל מתפשט והוא ,

פרטי כל להבחין  וצריך  בגבול, גבול בלי  בבחי '

והפרט  הכלל את לדעת דבר ובכל המדרגות,

הממשיכים  הנשיאים ובחי' רבינו  משה בחי' שהוא

התורה  חלקי  בכל אמונה וצריך  התורה, ביאורי

של  הגילויים ולכל התורה חלקי לכל והתקשרות 

של  פרטים ובפרטי בפרטים ולהאמין הצדיקים,

שמשיגים  עד  הדורות, בכל הצדיקים של הביאורים

ש 'ני מ'בין  ר"ת שהוא משה בסוד  התורה שורש 

הקדשים  דקודש היחוד סוד שורש שהוא ה'כרובים,

ומלכות. יסוד  חיבור הוא ששם

 äðäã התורה חוקת  'זאת' נקראת  הק ' המלכות

חוקת ) פרשת  ריש זוה"ק זאת(עי' ותיבת  ,

ת', עד מא' התורה אותיות  כל שהוא א"ת  - ז' הוא

והשכינה  לשמה, התורה חלקי בכל להתעמק  וצריך 

ביחוד  דבוק  להיות  הכח ומקבלים כח, לו נותנת  הק'

יותר  וקשה שבמקדש , הקשה דבר  הוא כי העליון,

וצריך  בהיחוד, דבוק להיות  שבעולם העבודות מכל

ובכל  נפשו ובכל לבו  בכל זו  עבודה אחר לרדוף 

לבו את לשעבד שהוא נחשת נחש  סוד וזה מאדו.

שהוא  חיים, מים סוד  ולהשיג שבשמים, לאביו

חיים. מים מקור שהיא הק' התורה של הבאר 

ø÷éòäå וירדוף כולה התורה בכל שיאמין  תלוי

התיקון  עיקר כי  הק', התורה כל אחר 

סוד  שהוא המקדש , הבית הוא התיקונים כל הכולל

בכל  להאמין  וצריך  ה'כרובים, ש 'ני  מ'בין היחוד

וכל  פרט כל אחר ולרדוף התוה"ק, של ופרט פרט

כח  שהיא הק' השכינה מתגלה ואז  התורה, ביאורי

השכינה  שהוא התכלת שהוא הכל תכלית היחוד

העליון . בהיחוד להשתעשע וזוכים הק',

 éôë  äøåúä éøåàéá 'éçá àåä  òìñä  ìà øåáéãä

 úåøù÷úää àåä  äèîä úçé÷ìå äúò  äåää

 ë"éòå  íéîãå÷ä íé÷éãöä ìù  úåâøãîä 'éçáá

íù 'éçáá  úå÷ìà úåìâì äùî ìåëé  äéä

ùøåôîä

ïëìå לדבר הקב"ה לו  שאמר  אע"פ רבינו, משה

ההוה  כפי  המדרגה בחי ' שהוא הסלע, אל

ענין  שהוא המטה', את 'קח גם לו אמר  עכשיו,

הנחש  סוד עצמו שהוא הקודמות , המדרגות  לקיחת 

בחי ' הנקרא אמת  הצדיקי  של הגילוי  שהוא והחשן,

המטה  בחי ' גם צריך  היה רבינו ומשה ומטה, חשן 

בבחי ' היה הדיבור בחי' כי  הדיבור, בחי' וגם

והצורך  ההוה כפי ההמשכה בחי' שהוא הנשיא

בחי ' שהוא המטה מספיק ולא דור, אותו  של עתה

הביאורים  שהוא הקודמים, המדרגות של הגילוי 

המטה  את גם צריך אלא הקודמים, הצדיקים של
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להמשיך  צריך  היה רבנו ומשה הדיבור . את  וגם

פי ועל דיבור, בבחי ' המפורש  שם של אלקות גילוי 

בחי ' שהוא אז  עד  שהיה הקודמים הגילויים כל

דהיינו לעיניהם' הסלע אל 'ודברתם וזהו  המטה,

את רואים בבחי ' המפורש שם את  שיראו  באופן

שקר , של לענוה להכנס  צריך היה ולא הקולות,

הענוה  גודל מחמת  שהוא הרי"ם החידושי וכמ"ש

של  עניוות הוא הצדיקים אצל ובודאי  הצדיקים. של

שהוא  כלפינו אלא הגמור, אין בבחי' שהם אמת 

יוכל  לא שהצדיק זה מחמת  נגרם מעשינו  בגלל

של  בבחי' רק  דיבור של באופן  התיקונים לגלות

יוכלו שלא לצדיקים גרמו הדור עוונות כי  מטה,

המטה. בבחי ' רק התיקונים לגלות

ìù  åçëá  äðåîàä àåä äáéøî éîì ïå÷éúä

 úà ñéðëî òùåäéå  úî  äùî ãåñá  òùåäé

ìàøùé õøàì äùî úùåã÷

 éë המפורש שם גילוי  הוא הקדושה עיקר באמת

ענין  שהוא הצדיקים, מפי מתגלה שהוא איך

ישיר  'אז  הוא לזה התיקון  ולכן הק '. התורה ביאורי

מהבאר , המשכות  י"ב הנשיאים שהמשיכו  ישראל'

של  התורה ביאורי פרטי לכל שהאמינו  והיינו

הבאר  של המשכות  הי "ב כל שהוא הצדיקים

נקבר  רבינו  ומשה הנשיאים, ידי  על שנעשה

קיבלו לא ישראל כלל כי  ישראל, ארץ של בגבולות 

והתיקון  רבינו , משה של חיים התורת סוד  בשלמות 

בו והאמינו  יהושע, ידי  על ישראל שנכנסו הוא לזה

הי המגלה תחתון  י' מתבסוד  משה בסוד העליון, '

שהאמינו ידי ועל משה, קדושת  את  מכניס  ויהושע

התורה  מגלה שהוא יהושע של ובתורה בקדושה

והיה  האמת, אמיתיות בתכלית רבינו  משה של

ואמרו האמינו  לא שבדור שזקנים מה לתקן צריך

שלא  לבנה, כפני  יהושע ופני  חמה כפני משה פני

כמ"ש  הסוף עד  הלבנה בקדושת  האמינו

כיèמוהרנ"ת היחוד , שלמות  להם היה לא וממילא ,

חלקיה  בכל התורה בקדושת מאמין שאדם מה כפי 

צריך  לזה אשר  הדורות , בכל הצדיקים גילויי ובכל

בבחי ' להדבק  וצריך  עוז, מטה בסוד  דקדושה עזות 

_________________________

על ט. שם איש ואין אבד "הצדיק  נ"ז) (ישעיה הנביא שצועק מה וזה וז "ל: י"ג) י"ב אות  ה' הלכה שלוחין (חו"מ  לקו"ה עי'

המקורבין  אפילו תמיד האמת הצדיק את  לחפש  צריכין באמת כי הצדיק ". נאסף הרעה מפני כי מבין באין נאספים חסד ואנשי לב

פעם  בכל מסתתר הצדיק כי וכו'. עצות ויותר יותר ממנו לקבל כדי ויותר יותר ביגיעות  אליו להתקרב שיזכו וכנ"ל, אליו

וחיפוש  ובקשה יגיעות ידי על אם כי הגדול מאורו ולינק לקבל להם שקשה עד הרבה מהם ונתרחק  קלקולם, מחמת מהעולם

בתורתו  ולחפש  לסלסל ויותר יותר ולבקשו לחפשו צריכין ולעילא, לעילא הסתלקות  אחר שכן מכל בחייו, גם וזה הרבה.

לבו  שישפוך  עד הרבהי דמעות שיוריד עד יתברך  ה' לפני הרבה ולהתחנן ולבקש הקדושים, ואורחותיו בדרכיו ולילך הקדושה

תורתו  הוא הצדיק  עיקר כי בעצמו, הצדיק בחינת שזהו הקדושה, תורתו כוונת פנימיות  ולהשיג למצוא שיזכה עד ה', לפני כמים

ודרכיו  תורתו שקבלו האמתיים תלמידיו שהם רבים או אחד נמצא שבודאי להאמין וצריכין שלו. הקדש רוח  גנוז ששם הקדושה

שהם  ברכה אחריו שהשאיר עד הצדיק  נסתלק לא ובודאי יתום, דור אין כי הכל, את  להחיות  שיכולים הקדושים ורמזיו ועצותיו

שם  עין תנינא לקוטי ז' בסימן ינהגם מרחמם כי בהתורה שמבאר (כמו שלו החליפות  בחינת שהם שלו, האמתיים התלמידים

רב  שאמרו כמו מת, לא כאלו נחשב הקדושה תורתו מגלים שכשהם ז 'היטב), בסימן שם וכמבואר וכנ "ל. לברכה זכרונם ותינו

על  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וכמו ממש , חי הוא כאלו ונחשב בדבוריהם מתלבש הוא הקדושה דעתו שכשמגלים הנ"ל,

שפתותיו  בשמו הלכה דבר שאומרים חכם תלמיד כל אלא עולמות, בשני לדור לאדם אפשר וכי עולמים", באהלך  "אגורה פסוק

ההקדמה  בדרך  הולכים שכולם הדרושים בספרי שנדפסו בההספדות בפרט בספרים, הרבה מזה וכמבאר וכו'. בקבר דובבות 

דהתם  בהספדאי 'אחים רב שאמר וכמו לעולם. חי הוא האמתי החכם שהצדיק  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו הזאת האמתיית 

וכו'. שבת ערב בכל לביתו שבא הקדוש  רבנו על לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וכמו וכו'. קאימנא'

הקדש, רוח בחינת  בדיבוריו שיש עד כראוי, רבו דעת  שקיבל האמיתי התלמיד זה את מאד מאד ולבקש  לחפש  צריכין אבל

נתברר  ז "ל, רבו של הקדושים תורתו ביאורי שמגלה ידי שעל הנ"ל), תקעו בהתורה (כמבאר וכו' הקדש מן הבא רוח  בחינת 
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מתברר  זה ידי שעל יותר, המדמה אצלו מתברר יותר, וחיפושו בקשתו וכפי קירובו כפי אחד וכל המקורבין, כל של המדמה

כנ "ל. בו תלוי העולם שהיה התורה קבלת  בסיון ששה בחינת  שזהו העולם, קיום עיקר שזה העולם חידוש  אמונת יותר ומתחזק

'אחרי  נקרא בזה שמתרשלים ובעת 'חי', משה בחינת  שהוא הצדיק  נקרא כנ"ל בזה שעוסקין כשרים אנשים שנמצאים זמן וכל

מות  אחרי כן ועל כנ "ל, בזה שתתרשלו דור בכל עת  בכל היינו וכו', מותי אחרי ידעתי "כי נאמר זה שעל ושלום, חס  מותו'

משה, מת כאלו דידהו לגבי נחשב אז הקדושה, האמונה הפך  שהוא זרה, עבודה ועבדו דרכם והשחיתו שקלקלו והזקנים יהושע

השופט שהיה קנז  בן עתניאל כגון מושיע , ה' להם כשהקים תיכף אבל תשחיתון", השחת כי מותי אחרי ידעתי "כי נאמר זה שעל

ומתמעטת  הולכת  שהתורה פי על אף סוף כל שסוף עד ודור, דור בכל וכן לשופט משופט וכן חי. משה נחשב תכף אזי הראשון,

הנ "ל  בכל שיתחזקו סגולה יחידי וכמה כמה נמצאים יהיו כן פי על אף  מכבר, זה על נבאו  כאשר ח"ו, מישראל ומשתכחת 

אמתיים  התלמידים שימצאו עד ויבקשו האמתיים, הצדיקים של תורה חידושי דברי שהוא ה', דבר את ולבקש ולחפש  לשוטט

בהתורה  וכמבאר וכנ "ל, הכל ויתתקן וכו' העולם חידוש יהיה זה ידי שעל כנ"ל, האמונה תתחזק זה ידי ועל יהושע, בבחינת שהם

שם. עין כנ "ל

הוא  ותלמידו אמיתי צדיק  כל כי יותר, הרבה ולבקש לחפש  צריכין ח "ו, ביותר העולם מן הצדיקים שמסתלקין מה כל כן ועל

הוא  והתלמיד ישראל, של רבן שהוא משה בחינת  הוא האמתי הרבי הצדיק כי הקדוש  מפיו שמעתי כאשר ויהושע, משה בחינת 

לבנה. כפני יהושע ופני חמה כפני משה פני לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו לבנה, ופני חמה פני בחינת וזה יהושע . בחינת 

סיהרא  אזי חמה, בחינת שהוא הצדיק הסתלקות אחר כי יותר, לחפש צריכין האמתי, הרבי הצדיק של הסתלקות אחר כן ועל

בני  עבודת  כפי והכל עת , בכל ומתמלאת מתמעטת  והלבנה לבנה. כפני יהושע פני בחינת שהוא התלמיד, בחינת שהוא שלטא,

הבקשה  ידי על הוא מפגימתה הלבנה ותיקון מלוי ועיקר וכו', הלבנה פגימת למלאת הוא עבודתנו שכל ידוע זה כי ישראל,

שאנו  כמו הלבנה, קידוש  בעת שאומרים מלכם דוד ואת  אלהיהם ה' את  ובקשו בחינת  שזהו האמת, הצדיק  אחרי הנ"ל והחיפוש 

וכנ "ל. וכו' ובקשו ויקויים וכו' הלבנה פגימת למלאת מלפניך  רצון ויהי הלבנה, קידוש  ברכת  בסוף  מבקשים

של  הקדש  רוח קדושת נמצא היכן יותר ולבקש לחפש  צריכין הלבנה, שליטת בחינת הוא שאז הצדיק הסתלקות  אחר כן על

שבהחמה  פי על אף מאד, לבקשו צריכין היו הצדיק  בחיי גם הלא כי חמה, פני בחינת שהוא משה, בחינת שהוא האמת  הרבי

אור  ונעלם נתכסה שלפעמים היינו החמה, אור המחשיכין עננים ידי על מתכסית  היא לפעמים כן פי על אף מעוט, שום בה אין

נמשכין  שמהם וישמעאל עשו קליפת  בחינת  שהם עיינין, על דמכסין העננין בחינת ידי על חמה בחינת שהוא האמת  הרבי הצדיק

לקבל  יגיעות  צריך  אצלו לבוא שזוכה מי ואפילו ממנו, יודעין אין זה ידי שעל האמת, הצדיק  של והסתרות התנגדות  מיני כל

בחינת  הוא שאז מאחר ויותר, יותר השארתו קדושת  אור לבקש צריכין הסתלקותו אחר בודאי אבל וכנ"ל. וכו' שצריך  מה ממנו

הקדוש. בזהר ומובן כידוע אדם, בני מעשי ידי על ושלום חס קלקול או תיקון כפי והכל ומתמלאת, שמתמעטת הלבנה שליטת 

והעלמתה. ופגימתה מכסויה הלבנה בחינת  שיוציא עד האמת, הצדיק אור אחר ויותר יותר וחיפוש  בקשה צריכין אז כן ועל

תראוני  אל אמרה כדין חובין, ידי על אתכסייא כד סיהרא חגנו", ליום בכסא שופר בחדש  "תקעו פסוק  על הקדוש בזהר וכמובא

בחינת  התקיעות ידי על הלבנה פגימת בחינת  שמתקנים סהרא דאתכסיא בעת שהוא השנה, ראש בחינת שזהו שחרחרת, שאני

זכרונ רבותינו שאמרו וכמו וכו'. בכסא וכו' זה תקעו אומר הוי בו, מתכסה הלבנה שהוא שהחדש  חג איזהו בגמרא לברכה ם

להתקרב  השנה בראש שיזכה עד השנה בכל לחפש צריכים אבל ביותר, השנה בראש  נעשה הנ "ל זה תיקון כן על השנה. ראש 

כן, גם שבועות בחינת וזהו וכנ "ל. וכו' האמונה לשלמות שיזכה כדי רבו, של הקדש הרוח  בחינת  הארת  שקיבל כזה יתי לצדיק

שאומרין  כמו התורה, קבלת של השופר שופרות בברכת השנה בראש  שמזכירין כמו אחת , בחינה הם השנה וראש שבועות כי

כנ "ל. היינו וכו'" נגלית "אתה

שלא  ישראל נפשות  את היינו אבדתו, שאבד רק  כנ "ל מת לא הצדיק שבאמת  היינו לב", על שם איש ואין אבד "הצדיק וזהו

רש"י  שפירש  וכמו אובד, ככלי הייתי מלב כמת  נשכחתי בחינת ושכוחים כאבודים הם ואז  שנסתלק עד כראוי, אחריו לחפש  זכו

האבדה  אין כן ועל מבעלה שנאבדה להבין דעת לה אין בעצמה האבדה כי שם. עיין האובדה, שם על נקראת שהאבדה שם

כאב  מרגיש  הוא האובד הצדיק  רק כנ"ל, רש"י שפירש  וכמו נאבד ככלי נאמר לא כן שעל האובדה, שם על אם כי נקראת 

מרירת  להבין לבו אל משים אדם שום שאין לב', על שם איש  ואין אבד 'הצדיק וזהו שעליהם. הרחמנות יודע הוא כי האבדה,
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הגורם  והוא נחשת , הנחש  שהוא דקדושה הנחש

ליבם  וישעבדו  התורה בהתפשטות  שיאמינו

דקלי ' מהנחש יתבלבלו  ולא שבשמים, לאביהם

חלקי בכל יאמינו  שלא ולבלבל להטעות  שבא

הק '. התורה

'÷ä  äøåúä éèøô ìáìáì àìù ãàî øäæäì êéøö

 âéùäìå êøòå êøò ìëáå  äâøãî  ìëá  äúðéçáå

 èøôå  ììë ãåñá  úîà  úòãä

 éë מים לבאר יתקשרו שלא ומבלבל בא הנחש

בכל  הצדיקים כל של הגילויים שהוא חיים

התורה  כי הק ', להתורה סותר  וזה הדורות ,

צריך  אך עת , בכל והפרצוף  המקום כפי מתגלית 

מהו ולדעת  הק ' התורה חלקי ולבלבל להחליף שלא

ולהכיר  תחתון, ומהו עליון ומהו פרט, ומהו  כלל

הק' רבינו כמו כראוי , ומדרגה מדרגה כל בחינת

ומדרגה  מדרגה כל שמגלה חכם התורת  בעל

בסוד  הוא, הבחן ובאיזה הוא ערך  באיזה בדיוק 

באופן  היא, מדרגה איזה בחי' בכל לדעת  הערכין 

חילוף  כל כי העליונים, בערכין  טעות  יהיה שלא

ח"ו טעות הוא הנכונה בהבחנה שלא מדרגה

העליונות. במדרגות

 øçà äôéãøä àåä  äùåã÷ä  úìçúäì ïîéñä

 úùåã÷ì  íéëåæ ë"éòå  äìéìå íîåé ïåéìòä ãåçéä

 úâùä àåäù  ùã÷îä  úéá  úùåã÷å ìàøùé  õøà

 ãåçéä

ø÷éòäåבכללות האמונה הוא בתחילה, הוא בזה

של  האמת  קדושת  הנוראה, בקדושה

והסימן  חיים', 'תורת  בחי ' שהם הצדיקים ביאורי

הק' התורה של הקדושה לקבל מתחיל שהאדם לזה

משה  שעשה פרה בבחי' רבינו משה בחי ' של

היחוד  אחר  לרדוף מתחיל כאשר הוא רבינו ,

כאשר  קדושה וכל ישבותו , לא ולילה יומם העליון

_________________________

מתעוררין  אין אבל הנאבדים, להנפשות הצרה עיקר שבאמת  מה הנ"ל, הנפשות  אבדת אבד שהוא הצדיק הסתלקות  של הצרה

הוא  כי באמת, חסד איש בחינת  שהוא הצדיק שם על חסד אנשי שנקראים הצדיק אנשי שהם חסד ואנשי צרתם. מרירת להבין

שגם  הנביא וצועק היטב, שם עיין וכו' וכו' יבנה חסד עולם בחינת הנ"ל בתורה הנאמר חסד של חוט  בחינת להמשיך עוסק

הרעה  מפני רק כלל, הצדיק נאסף  ולא נסתלק שלא כנ"ל היינו הצדיק , נאסף  הרעה מפני כי מבין, באין נאספים חסד האנשי

למרום  כשעלה משה אחרי לחפש שנתרשלו ידי על שבא האמונה פגם שהוא העגל, בחטא הנאמר רעה בחינת היינו הצדיק , נאסף 

לחפש  מתרשלים שישראל עת  ובכל וכו'. הרעה על ה' וינחם וכתיב וכו'". הוציאם ברעה מצרים יאמרו "למה נאמר, ושם כנ"ל

שכתוב  כמו ונאסף, מת  שהצדיק  נחשב ואז הנ"ל, הרעה קטרוג ושלום חס מתעורר אז  משה, בחינת  שהוא האמת  הצדיק  אחר

מחפשים  ואינכם מעשיכם מרעין שאתם בעת היינו הצדיק ', נאסף  הרעה מפני 'כי וזהו וכו'", מותי אחרי ידעתי "כי פסוק על לעיל

ממש, חי נחשב הוא אזי כראוי, אחריו לבקש  ותתעוררו כשתחזרו אבל הצדיק. נאסף  אז  כנ"ל, אתכם שאבד הצדיק  אחרי כראוי

כנ "ל. תמיד חיים נקראים אמת הצדיקי כי

האובדה, שם על נקראים האבדות שכל פי על אף כנ "ל, מרבו אבדה בבחינת  שהוא האדם כי עבדך ", בקש  אבד כשה "תעיתי וזהו

שנקרא  אובד, כשה שהוא לבו אל לשום וצריך  בחירה, לו יש  האדם כן פי על אף שנאבדה, להבין דעת  בהאבדה שאין מחמת

פי  על אף  אבל מהצדיק, ונתרחק  שנאבד להבין דעת  לו אין שכמעט עד כך כל נתרחק  שכבר מחמת האובדה, שם על אובד שה

שאין  עד אבד', כשה 'תעיתי בעצמו זה פנים כל על לצעוק צריך שהוא, כל חיות  איזה בעצמו ומרגיש  חי הוא אשר זמן כל כן

עד  עבדך  את  אתה בקש הינו וכו'', עבדך 'בקש ומתחנן מבקש אני אבל האבדה, מבעל ונתרחקתי נאבדתי להיכן כלל דעת לי

תעיתי  זה פסוק  על ר"ו בסימן שמבאר מה אחר במקום (ועין אובד שה כמו דעת בי שאין עד כך כל נתרחקתי אני כי שתמצאני,

ואז  הצדיק , את ומחפש שמבקש  כן גם נחשב יהיה פעמים, כמה באמת  כך ויתחנן כשיצעק  ואז לכאן), ותצרפו שם עין וכו',

הצדיק את מאד מאד ולחפש  לבקש שצריכין הכלל, לעולם. כלים אינם אמתיים הצדיקים ורחמי יתברך ה' רחמי כי למצאו, יזכה

וכנ "ל  וכו' בזה תלוי העולם שכל וכו', האמונה מתבררת זה ידי שעל המדמה לברר שיזכה כדי הקדש, רוח  בחינת לו שיש האמת

באורך. עוד ועי"ש עכ"ל וכו',



לנפשך  חכמה דעה יב 

אצלו להתנוצץ כבר  מתחיל אחריה, רודף  האדם

קדושת וזהו  הזאת, שהוא הקדושה ישראל ארץ

שהוא  ירושלים קדושת  שכן  וכל היחוד, סוד

וקודש  המקדש בית שכן וכל היחוד , פנימיות 

הללו המדרגות  וכל הכרובים, שני  בין  הקדשים

עד  שאמר  המלך דוד וכמו אחריהם, לרדוף  צריך

מקו "ם  בסוד היחוד  סוד  שהוא וגו ', לה' מקום אמצא

וע"ד ) ע"ג  כ "ט דף  שעה"כ ע' או"א בסוד  ק"ם מ"ו ,(שהוא

ובכל  נפשו ובכל לבו  בכל זה אחר  לרדוף  וצריך 

חלקי כל על מאד לרדוף הוא השלמות  כי מאדו,

לימודי וכל הק' התורה חלקי  כל שהוא ישראל ארץ

ארץ  קדושת  בחי ' לו  שמאיר  עד  בשלמות , הצדיקים

בית בנין  לבחי ' עד ומגיע חלקיה, בכל ישראל

שרודפים  ידי על כי  היחוד , לשלמות וזוכה המקדש,

ומתחיל  להאיר, המקיפים מתחילים אז זה אחר

משה  שעשה פרה בחי' של היחוד להתנוצץ

הגנוזה  המלכות בסוד  היחוד  שה"ס  במדבר ,

ברדל"א.

åðéàå úåéèøô  úåãåáò éøçà êìåä øùàë

ìù úåøåúä àåäù  äãåáòä ø÷éò  úà  ùôçî

ìù àèçä 'éçá àåä úåøåãä ìëá  úîà é÷éãöä

äáéøî éî

äæå התורה כל סוד  שהוא התורה, חוקת  זאת  סוד 

שעשה  פרה בסוד היחוד אחר לחפש כולה,

האדם  מבלבל היצה"ר  אם וחלילה במדבר, משה

שהאדם  ואפי' העיקר, אחר  ילך  שלא אותו ומפתה

ספר , באיזה שמצא בפרטים עבודה איזה עם הולך 

על  אם אך נוראות , קדושות עבודות שהם ואפילו

פרה  סוד שהוא הנקודה, עיקר עם עוסק  אינו זה ידי 

התכלית, עיקר  לו חסר  הרי  במדבר, משה שעשה

משה  שעשה פרה בבחי ' אמת  הצדיקי תורת  שהוא

אמת הצדיקי  ביאורי  כל ועם דייקא במדבר 

של  העבודה ידי על ורק  הדורות, בכל ותלמידיהם

של  אמת  תורת כחם בכל המחפשים הצדיקים

התורה  אחר  ורודפים הדורות, יחידי  אמת  הצדיקי

יכולים  התורה, פרטי גילוי שהם המצוות ואחר 

האדם  אם אך  השלם, היחוד שהוא להתכלית לזכות

התורה  חיפוש  שהוא הקדשים, קודש מחפש אין 

יחידי אמת  הצדיקי  תורת דהיינו  חלקיה בכל

תלמידיהם  של התורה ביאורי  עם ביחד  הדורות ,

בבחי ' הסוף  עד מאמין  ואין  הדורות, צדיקי  שהם

מי של החטא זה הרי  חסד , ואהבת חיים תורת

לארץ  להכנס  יוכלו לא ואהרן שמשה שגרם מריבה

ארץ  גבולות במקום להקבר צריכים והיו ישראל,

ישראל.

 úåìëùä êôäîå àúééøåàã ïéôðà êéùçî ÷ìîò

 úøåúì úåëæì  úåù÷áå  úåìôú éãé ìòå  úåìëñì

' ìéëùé'  äðäì äëæð úåøåãä é÷éãö  ìù úîà

äùåã÷ã úîà úòãäå  ìëùä úâùä àåäù éãáò

 êéøöå,' הק התורה את  ולחפש לרדוף  ולילה יומם

שמא  סוד שהוא השלם היחוד ולחפש 

היחוד  התפשטות  שהוא אלהי"ם הוי "ה בחי ' שלים

אנפין  שמחשיך  עמלק  מלחמת  וזהו כל, לעין 

נאמר  זה ועל י"ג )דאורייתא, נ "ב ישכיל (ישעי' 'הנה

כתיב: אחריו ופסוק  מאד', וגבה ונשא ירום עבדי

מראהו מאיש משחת כן רבים עליך שממו 'כאשר

חשיבות נותנים שאין מחמת  כי אדם'. מבני ותארו

בעפרא  שכינתא בחי' הוא הצדיקים של להתורה

לא  כאשר חושך בבחי ' נמצאת הק ' דהתורה

והוא  באמת , הצדיקים לתורת  חשיבות  נותנים

להדבק  אפשר  שאי גורם זה כי השכינה, גלות עיקר

דאורייתא  אנפין  נחשך ואז  הק', בשכינה כראוי

'ישכיל' הנה שם כתיב זה ועל עמלק . ידי על שהוא

הרמח"ל כמ"ש  צבאות )עבדי ה' קנאת אותé (בספר

_________________________

"הנה י. י"ג) נ"ב (ישעיהו נאמר ועליו התורה, השגת הרכבת  מקור הוא שכל כי עניני, אל אשוב ועתה שם: הרמח "ל וז "ל

אליו, ישוב הגאולה בזמן הנה הכחות , שאר כל כן גם חסר הוא ולכן ממנו, נגרע הכח זה הגלות  בזמן כאשר כי עבדי", ישכיל



תשע"ג  חקת פר' יג של"ס

וזה  סכלות , מלשון  'יסכיל' ונעשה בס ' ש' שמתחלף

תורת אחר באמת  רודפים אין  כאשר נעשה

הגדול  הסכלות שהוא הצדיקים, וקדושת הצדיקים

בקדושת מאמינים שאין במה הסט"א, של ביותר 

ממש . הקודש רוח שהם ודבריהם הצדיקים

êà שכל שהוא ש ', עם יש 'כיל יהיה לעתיד

ובקשות תפלות  וכמה דקדושה, האמיתי 

הצדיקי תורת ללמוד  לזכות זה, על להתפלל צריך

משה  שעשה פרה בסוד  בדבריהם ולהאמין  אמת 

האמיתי, יחוד  שהוא דהרדל"א הגמור היחוד שהוא

_________________________

ונמצא  סכל. - ושרשו סכלות , - והפכו שכל, יש כי שתדע, צריך  אמנם מאד". וגבה ונשא "ירום (שם) ולכן האחרים, כל וישובו

היטב  הענין זה כל לך ואפרט  הסמך. אל הקרובה שמאלית בשין הוא שכל כי תדע  וגם אחת. באות  רק  לסכל שכל בין החילוף

ועצומים. גדולים סודות ותבין

כסילות  דהיינו ממנו, נמשכים הענינים שאר וכל ההשגה. והעלם כסוי ענין הוא סכלות  כך ההשגה, ענין הוא שכל כאשר כי דע 

בבחינת  או גילוי, בבחינת או בחינות, משתי מאחת נמשכת  המאורות הארת  כי הענין, וסוד כאלה. השמות  שאר וכל הוללות 

הוא  השינוי רק האורות , המשך  והוא אחת , הפעולה כי היטב והבן סכלות. הוא כיסוי ובבחינת שכל, הוא גילוי ובבחינת  כיסוי.

א  אור מרשעים אומר ואינו אורם", מרשעים "וימנע ט"ו) ל"ז (איוב כתוב הנה כי הוא, הענין וסוד המשכה. אורם.בדרך לא

שלא  צריכה והיא התורה, היא ההשפעה שכל שמעת כבר כי ליבטל, להם אפשר ואי תמיד, לימשך  צריך האורות כי הוא, והסוד

להם  הבא עצמו האור אורם", מרשעים "וימנע  אמר כן ועל בהעלם. או בגילוי לימשך יכולה שהיא רק הקיום. יבטל כי ליבטל,

הוא  בגילוי שבהתפשטו רק שכל, סוד שהוא אמרתי כבר האורות התפשטות  מקור והנה בכיסוי. נמשך  להיות  מהם, נמנע הוא

סכל. הוא בכיסוי ובהתפשטו כך,

רחמים, דין חסד שענינם אבות, שלושה סוד שהיא הש', סוד היא ההנהגה שסוד דע  וימנית . שמאלית הש ' ענין לך  אומר ועתה

לימין  תמיד השין על הנמצאת  הנקודה בסוד והיא עצמה, בש ' נכלל הכל אך שידעת . כמו שבת נעשה עמהם בהתחברה ומלכות

הזמן. לפי ההנהגה המחליפים והם מקבלת, אלא אינה היא ובאמת  ההנהגה. לצורך  עמהם המתחברת  מלכות היא כי לשמאל, או

הנהגת  סודה - השמאלית אבל שולט. הזכר סוד ואז  בחסד, המלכות נקשרת ואז חסד, בסוד ההנהגה בהיות היא הימנית  והש '

סוד  הוא והש' המעשה, ימי ששת  סוד הוא הס ' כי הענין, וסוד לס '. הענין יורד השמאלית  מן והנה שולטת. הנוק' שסוד דין,

יכולה  אינה היא אך העבודה. זמן החול, בחינת הוא אז עצמה, בבחינת מנהגת הנקבה בהיות  כי היטב, הענין לך ואפרש  שבת.

והם  שש , ושרשם בנוק ', ו"ק  שהם ס', סוד והם לבחינתה, יורדים אבל אליה, משפיעים הו"ק ולכן שתקבל, מה אלא להשפיע 

בת  יחידה, בת היא ואז  בת. - ש ' שבת , סוד והוא אליו, עולה והנוק' בהנהגתו, שולט הזכר - השבת  אך כנ "ל. החול ימי ששת 

הזכר, שליטת  תוקף היא הימנית  הש ' כי שמעת, כאשר הש ' מן נמשך  הכל וראשית  כלל. שולטות הקליפות  שאין חורין,

הזכר  רדת שהוא סמך , למדריגה יגיעו למטה, הדברים עוד וברדת  הנוק '. סוד שהוא לדין בהנהיגו אבל הזכר, היא והשמאלית 

רק אחד, ענין הם כי סבולת ", "שבולת  ו') י"ב (שופטים שכתוב כמו במבטאן, שוות  והס ' השמאלית  הש' כן ועל ממש . לנקבה

בסופו. והס ' בראשיתו הש'

סופו, ועד העולם מסוף  מסתכל אדם שבו הפשוט , החסד הוא הראשון ביום שנברא האור כי מאוד. גדול סוד שתדע צריך  ועתה

המאורות. אור שהוא ממנו, פחות באור אלא בו, להשתמש יכול אינו העולם אבל האור. בהירות ברוב הגדולה ההשגה לרוב

שנמצא  שמאלית, בש' שכל היא משתמש , העולם שבו האחרת  וההשגה ימנית; בש ' שכל סודה - הגדולה ההשגה אותה והנה

(ישעיה  בה שנא' בקבורה, עומד המשיח ומלך  הסכלות. שגורם הגדול הכיסוי שהוא אליה, קרוב סכל וסופה כיסוי; איזה בה

צמצום  מצומצמת  היא שמאלית בש' שכל בסוד הזאת ההשגה שאפילו הגדול, הכיסוי בסוד קברו" רשעים את  "ויתן ט ') נ"ג

גדולה. היותר ההשגה אל יתעלה וממנה אליו, בתחלה תחזור וזאת  אליו. גדול

עדיין  זה והנה דמשיחא. בדרא תתגלה הזוהר שחכמת  ע "ה הרשב"י הבטיחנו כבר כי האלה. העליות שתי הם מה לך ואומר

יתחיל  ובחזרה שתשתכח ". תורה "עתידה קל"ח ) (שבת בסוד. מישראל, נסתלקה היא שאפילו המאורות , של ההשגה בבחינת 

נא' ואז ראשון. ביום שנברא האור בסוד גדולה, יותר להשגה יתעלה ומשם שמאלית . בש ' עבדי" ישכיל "הנה בסוד התיקון

(דניאל  יהיה ואז  מאד. - כן ועל ימנית, השין בסוד אך השי"ן, שיני שלושת  - אבות  ג' ממש  סוד והוא מאד", וגבה ונשא "ירום



לנפשך  חכמה דעה יד

היחוד  סוד לגלות  הוא אמת  הצדיקי דברי  וכל

כל  של דבריהם אחר לרדוף וצריך העליון,

הדורות, שבכל התורה ביאורי שהוא הנשיאים

יוצאים  ואז באמת, העבודה בעלי בדרך  וללכת 

בסוד  ש ', עם שכלות  ונעשה ס' עם מהסכלות

בסוד  היחוד סוד לקבל זוכים ואז ושבולת , סבולת 

דיהונתן  היחוד  של קוין הג' בסוד דיהונתן  יה"ו

ג' בסוד  קוין ג' לה שיש ש' אות סוד  שהוא ודוד ,

התפלה  ועיקר היחוד, טיפת  שהוא יה"ו אותיות 

תורת ללמוד  לזכות הק' התורה על להיות צריך

ח"י, ש' שהוא שפתותנו  שיח סוד וזה הצדיקים,

שיחיו ח"י, בבחי ' יהיה היחוד  שהוא שהש '

ישכיל  הנה של אמת  השכל שהוא היחוד  בעולמות 

משיח  של הסוד  עם לחיות  לזכות העיקר  כי  עבדי,

עבדי. ישכיל הנה בחי ' שהוא

' äå משה שעשה בפרה להאמין שנזכה יעזור 

בבחי ' העליון ביחוד  ולהאמין במדבר ,

הצדיקים  תורת אחר  ולרדוף עתה, עד שמתפשט

של  העבודות  כל ולהחשיב בהיחוד, דבוקים ולהיות

בבחי ' עמלק  בקלי' ח"ו  להכשל ולא הצדיקים, כל

מילות שחותך  מוהרנ"ת כמ"ש  אחריך  נחשלים

קדושה  בחי ' איזה שחותך  דהיינו מעלה, כלפי וזורק

כל  שזהו  שאומר מעלה כלפי  וזורק כזאת, או כזאת 

כי האמיתית , לקדושה מגיע אינו  אך הקדושה,

מגיעים  ועי "כ  הקדושה, דרכי  כל עם ללכת  צריך

קוב"ה  יחוד  שהוא ולתכלית האמת  לנקודת

ה' בשוב יראו  בעין לעין  שנזכה עד ושכינתיה,

ה' פי כי  יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה ציון,

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת דיבר 

 êùôðì äîëç äòã

ç÷ וסוד החכמה, סוד הוא לעיניהם המטה את

כל  שהוא המפורש , שם סוד הוא המטה

שהוא  דרגין , כל סוף  עד  דרגין  כל מריש  המדרגות

שהוא  וכלל, מפרט הכלולה התורה כל השתלשלות 

כל  מריש אמת הצדיקי ותורת הק ' התורה גילויי  כל

המפורש  שם סוד  והוא דרגין , כל סוף עד  דרגין 

שיודע  ומי  לתורה. פירושים ריבוא ששים בסוד

שהוא  לש' הס' להפך ויכול המפורש, שם יודע זאת

לשכלות. הסכלות להפך

ø÷éòå שם ניכר  שלא היה מריבה מי של הטעות 

בחי ' שהוא המטה, ידי  על רק  המפורש

של  הדיבור  את  גם צריך  והיה הקודמות, המדרגות

הצדיקים  של הדיבורים שהוא הסלע, אל ודיברתם

צריך  כי חיים, תורת  בבחי' עתה של ההוה כפי 

של  הבחי ' לגלות  וגם הקודמים המדרגות כל לכלול

לולא  וכמ"ש ממש, לעיניהם נראה שיהיה עד  עתה

דקלי ' אדם שהוא אדם, עלינו בקום לנו  שהיה ה'

מתגלית הק' התורה כי  דקדושה, אדם עם הלוחם

ובפרטות בכללות  הצדיקים ידי על הדורות  בכל

לולי כמ"ש  הוי"ה בשם שבקי ומי פרטיות , ובפרטי

בכל  כולה התורה בכל ומתדבק  לנו, שהיה הוי"ה

התורה  לכל להשיג אפשר  שאי ואף ופרט, פרט

של  התורות בכל האמונה ידי על מ"מ אחת , בבת 

בכח  התורה עם מתחבר הדורות , צדיקי  כל

ולכן  באהבה. ישראל בעמו הבוחר וכמ"ש  האהבה,

את והקהל המטה את  קח למשה אמר  הקב"ה

הטורים. בעל כמ"ש  החשובים שהוא העדה

íðîàå ולוחם דאורייתא, אנפין  מחשיך  עמלק 

בתורת האמונה להחליש עת בכל

התורה  של החיות  עי "כ  שמאבדים עד הצדיקים

כל  את  ליחד  אפשר  ואי  התורה, חלקי ומאבדים הק'

לאדם  ולזכות עמלק  עם ללחום צריך  ולכן  התורה,

לאבד  שרוצה דקלי' האדם את המכניע דקדושה

לעכב  רוצה כי  בלעונו , חיים אזי כמ"ש  החיים את 

אך  חיים, המים התפשטות שהוא הסלע מימי את 

_________________________

האמת  בחכמת  העוסקים אך  כנ"ל. הראשון ביום הנברא האור בהשגת ימנית , בש' הרקיע" כזוהר יזהירו "והמשכילים ג') י"ב

עכ"ל. לו, הזוכים יהיו והם ימנית, בש ' ההוא השכל לבחינת  הכנה עסקם כי וכו ', יזהירו" "והמשכילים יתקיים בהם  - בגלות 



תשע"ג  חקת פר' טו של"ס

שהוא  ב"ה הוי"ה בשם דבוקים ישראל שכלל ידי על

על  שהוא האהבה, ידי על המתגלה המפורש  שם

מאנפין  ההסתרות  המסיר העוונות כל מחילת  ידי 

הצדיקים  של הגילויים לכל שיזכו באופן דאורייתא

כציפור  נפשנו  שם נאמר  זה ועל הדורות, בכל

כי נמלטנו , ואנחנו  נשבר הפח יוקשים מפח נמלטה

וכל  התורה כל שהוא הוי"ה בשם שדבוקים ידי על

דבוקים  עי "ז  ב"ה, הוי "ה שם שכולם המצוות ,

דוד  וכמ"ש אדם, קרויים אתם בסוד העליון  באדם

בהקיץ  אשבעה פניך אחזה בצדק  אני המלך

בתמונה  הוי "ה בשם דבוק  היה כי תמונתך ,

מקום  חיפש  הוא כי  הק ', התורה בכל העליונה

וגו'. לה' מקום אמצא עד עת  בכל המקדש 

 äòã' היחוד לחפש העיקר  כי  לנפשך ' חכמה

בחי ' הק ' התורה שהוא המטה ולהמשיך 

היחוד , בסוד המלכות  שהוא הנפש עד חכמה

לשלמות זוכים כך  ידי דעל לראשך' כתר  'והיא

המלכות שהוא משה שעשה פרה בבחי' היחוד

המטה  של היחוד שלמות בבחי' ברדל"א, הגנוזה

שבת שמור  קדושך מצות 'נצור  כאחד. והדיבור

השלם  היחוד  אור  הוא שבת  קדושת כי קדשך ',

התורה  את  מחפש  שהאדם ידי  ועל בת , ש ' בסוד

המקדש , ובית ישראל ארץ ומחפש  העליון והיחוד 

להשיג  וזוכה האמת  נקודת  אצלו מתנוצץ עי "כ 

צדק  גואל בביאת  העליון, והדבקות התורה

אמן . בימינו  במהרה



לנפשך  חכמה דעה טז 

תשע"וקרח פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו קרח פר ' של"ס

ּפּפּפּפללללתתתת ּבּבּבּבןןןן וווואאאאֹוֹוֹוֹוןןןן אאאאללללייייאאאאבבבב ּבּבּבּבנננניייי וווואאאאבבבבייייררררםםםם וווודדדדתתתתןןןן ללללוווויייי ּבּבּבּבןןןן קקקקההההתתתת ּבּבּבּבןןןן ייייצצצצההההרררר ּבּבּבּבןןןן קקקקררררחחחח ¤¤¤§¨¦¡¥§¨¦£©¨¨§¦¥¤¨§¤¨§¦¤©Ÿ©¦©ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח

ננננׂשׂשׂשׂשייייאאאאיייי ּוּוּוּוממממאאאאתתתתייייםםםם חחחחממממּׁשּׁשּׁשּׁשייייםםםם ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ממממּבּבּבּבנננניייי וווואאאאננננׁשׁשׁשׁשייייםםםם ממממׁשׁשׁשׁשהההה ללללפפפפנננניייי ווווּיּיּיּיקקקקממממּוּוּוּו רררראאאאּוּוּוּובבבבןןןן:::: ¥¦§¦¨¨¦¦£¥¨§¦¥§¦¦¨£©¤¥§¦ª¨©¥§¥§ּבּבּבּבנננניייי

ררררבבבב אאאאללללההההםםםם ווווּיּיּיּיאאאאממממררררּוּוּוּו אאאאההההררררןןןן וווועעעעלללל ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעלללל ווווּיּיּיּיּקּקּקּקההההללללּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשםםםם:::: אאאאננננׁשׁשׁשׁשיייי ממממֹוֹוֹוֹועעעעדדדד קקקקרררראאאאיייי ©¤¥£§Ÿ©Ÿ£©©§¤©£¨¦©¥¥§©¥¥¦§¨¥עעעעדדדדהההה

הההה':':':': קקקקההההלללל עעעעלללל ּתּתּתּתתתתתננננּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאּוּוּוּו ּוּוּוּוממממּדּדּדּדּוּוּוּועעעע הההה'''' ּוּוּוּובבבבתתתתֹוֹוֹוֹוככככםםםם קקקקדדדדׁשׁשׁשׁשייייםםםם ּכּכּכּכּלּלּלּלםםםם ההההעעעעדדדדהההה ככככלללל ּכּכּכּכיייי ©§©§©§¦©©¨§¦§¨ª¨¥¨¨¦¤̈ללללככככםםםם

א'-ג') ט"ז, (במדבר

äøéñðä ãåñ àåäù úååö÷ ìù úòãá êìä çø÷

ìë  úåìâì àåäù úååö÷ä àåä ø÷éòäù  åúðòèå

åô÷åúá äö÷

ç÷éå' ואיתא קרח, ואתפלג אונקלוס  תרגם קרח'

קרח  ואתפלג דענין להצ"צ התורה באור 

בין  מבדיל ויהי  המים בתוך  רקיע יהי כמ"ש  הוא

מים  בין  המבדיל הפרסה סוד שהוא למים, מים

העליון  י ' בין המבדיל א' אות  של הקו בסוד למים,

הכתוב בסוד הוא וקרח התחתון, כ"ב)לי ' א' (יחזקאל 

הנורא  הקרח כעין רקיע החיה ראשי על ודמות

הרקיע  בחינת שהוא מלמעלה, ראשיהם על נטוי

וזה  המבדיל, הרקיע סוד  והוא הקרח כעין  שהוא

הכתוב כ"ט)סוד ל"ח הקרח'(איוב יצא מי  'מבטן 

עי "ש . וכו'

ïéðòäå האר "י כתב דהנה פ"ב)הוא ח' שער à(ע"ח

בין  המפסיק  הפרסה סוד הוא דהרקיע

שהוא  א' דאות  הקו סוד  והוא לתחתון, העליון

תתאה, לי ' עילאה י ' בין  המחבר  וכן המפסיק 

משניהם, גבוה יותר הוא הרקיע לפי"ז ולכאורה

המחלק  הקו הוא המיחדוהרי  גם הוא שבאמת (ואף 

המחלקת פרסה בחי' הוא מהותו מ"מ היודי"ן, ב' בין

ביניהם) ומיחד מחבר גם שהוא אלא וקרח ביניהם, ,

לנוק' ז "א בין  ההפרדה שהוא הנסירה לסוד  נכנס 

עצמו, בפני  פרצוף בחינת  נעשה אחד שכל באופן

סוד  הוא התכלית  שעיקר  הוא קרח של וטענתו 

לו יש  דבר שכל באופן  דהיינוהנסירה שלו, המקום

בחינה  הוא תחתון והי ' בפנ"ע בחינה עליון  הי '

כל  לקחת דהיינו  הקצוות, של הדעת  והוא בפנ"ע,

וכגון  בשלמות, מעלתו  לגלות  כדי  עצמו בפני  קצה

והתפלה  בפנ"ע, אחד  ענין הוא התורה ה' בעבודת 

העיקר  כי  בזה, זה לערב ואין  בפנ"ע, אחד ענין 

ידי על כי המדרגות , בין החיבור ולא הקצוות

והמעלה  התוקף  נחלש הרי  המיזוג שהוא החיבור

_________________________

יהי א . וז"ס בנתיים. שיפסיק כדי מבפנים טבורו במקום גופו באמצע פרסא חד הניח  עצמו שצמצם אחר והנה שם: ע"ח  וז "ל

פסיק דאיהו דב"נ מעוי באמצעית חדא קרומא אית ל"ב ד' בראשית  בזוהר כנזכר למים מים בין מבדיל ויהי המים בתוך  רקיע

פרסא  בהאי בוקע  ואז  ומהודק דחוק שם והיה פרסא מהאי לעילא האור כל נשאר ואז  לתתא ויהיב מעילא ושאיב לתתא מעילא

חד  דאית  בזוהר מ "ש  וזהו המלכים ואלה בדרוש  אדרא בריש  הנזכר פרסא בחי' וזהו ולמטה. מהטבור הגוף  בשאר והאיר ויורד

פרסא  יהיה דז "א והכתר אדרא ריש כנזכר חושבנא להון דלית אית גולגלתין כמה כי הוא אמת  ואמנם לכתר המאציל בין פרסא

הא"ק . של פרסא ההוא ע"י נפסק הוא האצילות  כל של הכתר אבל בזה וכיוצא אליו מפסיק דאמא



תשע"ו  קרח פר' יז של"ס

שהוא  שהיחוד טענתו  ולכן הקצוות , של המיוחדת

את מחליש  הוא כי  טוב, דבר אינו  המדות ממזג

לעשות צריך  אדרבה רק קצה, כל של התוקף 

בפנ"ע. בתקפה להיות  צריכה מדה וכל נסירה

 àåä úìëú äìåëù  úéìèå íéøôñ àìî  úéá ãåñ

 úåëìîäì  úåøéôñ 'è ïéá äãøôää

ïëìå יצטרך לא ספרים מלא שבית  קרח אמר 

יצטרך  לא תכלת שכולו  טלית או למזוזה,

מישרים במגיד  שביאר  וכפי  קרח)ציצית, á(פ'

ובחי ' הז"א בחינת היינו  ספרים מלא בית  דסוד 

שהוא  למזוזה יצטרך ולא עליונות, ספירות  הט'

הט"ס  בין שהפריד  כלומר  המלכות , בחינת

בית שהוא הט"ס  שלמות לו  יש ואם להמלכות ,

אמר  ומאידך  להמלכות, צריך אין ספרים מלא

והיינו לציצית, יצטרך לא תכלת שכולו  שטלית 

בשלמות לו יש ואם המלכות, סוד הוא דהתכלת

שהוא  לבן של לציצית  יצטרך  לא המלכות  את 

מעליותא  לו  יש קצה שכל ונמצא הט"ס. כנגד 

עם  ליחדו בלי תקפו  כל ולגלות  עצמו  בפני  להיות 

האחרת. המדרגה

 úåâøãîä íéãçéî ò" åëì  íéîù  íùì ú÷åìçîá

ìò úøáåâ äðéçá äæéà  ÷ø àéä ú÷åìçîäå

äéðùä

íðîàå שלא מחלוקת נקרא ועדתו  קרח מחלוקת 

לשם  שהיא המחלוקת  אך שמים, לשם

ששניהם  והיינו והלל, שמאי מחלוקת היא שמים

גובר  יהיה מה המחלוקת  כל אלא מהיחוד , אוחזים

חיצון  יחוד  שהוא בהיחוד מדרגות  ב' וע"ד בהיחוד,

שהוא  פנימי  יחוד  או  באדנ"י , הוי "ה שילוב בסוד

בהוי "ה אדנ"י  באור שילוב צדק הצמח שביאר (כמו

שם) ב'התורה בין  ליחד צריך  דלעולם והיינו ,

גוברת הוי"ה עם היתה המחלוקת אלא המדרגות,

בודאי אבל הוי"ה, על גובר  אדנ"י או  אדנ"י  על

דשמאי והיינו לאדנ"י, הוי "ה בין  יחוד יש לכו"ע

חיצוניות שהוא תשרי  חודש של היחוד בדרך  הלך

ניסן  חודש  של היחוד  בדרך  הלך והלל העולמות ,

רוצה  שאין  קרח כמו  ולא העולמות. פנימיות  שהוא

עצמה  בפני  מדרגה כל שיהיה אלא כלל, ביחוד

שהמיזוג  הוא וטענתו מיזוג, ללא וענינה בתקפה

הקצוות. תוקף  את  מחליש 

äðäå תורה מארי שהם צדיקים בעולם יש

תמיד  העוסקים הפוסקים והם והוראה,

מארי שהם צדיקים ויש  והוראתה, ההלכה בבירור 

בתפלות עת  בכל ועוסקים במקומם וסגורים  תפלה

מונח  יהיה צדיק שכל לומר סברה ויש ויחודים,

תורה  שלומד הצדיק  אם כי  תוקפו, בכל בענינו

יחלש  הרי ויחודים, בתפלות יעסוק הלכות  ופוסק

בתפלות הוא שעסקו הצדיק אם להיפך וכן בחינתו ,

בחינתו, יחלש הרי  הלכה, בהוראת  יעסוק ויחודים

תותר , אל כמים פחז עליו  שנאמר ראובן ענין  וזה

כל  להעמיד  שהוא הפלוגתא, ענין של השכל והוא

שני אין  ענין  וזה האחרון, קצה עד בתקפו דבר 

_________________________

דבעא ב. חדא מוני, בתרי בנטיעות  לקצץ קרח דבעא היינו ספרים, מלא ובית תכלת  שכולה דטלית  רזא שם: מישרים מגיד וז "ל

דמלכות  תכלת , שכולה טלית והיינו מיניה, דלעילא בספירות  לה לייחדא צריך  הוה לא המלכות , ע "י העולם דהנהגת דכיון למימר

וז ' לבנה טלית אלא הכי, דלאו מרע"ה ליה ואמר במלכות , אלא הוה לא דיליה וכוונה הנהגת דכל למימר ובעא לתכלת , רמיז

מזוזה, לבעי לא ספרים מלא דבית מיניה בעא והדר במלכות. רמז תכלת  אחד וחוט דעלה, ספירות לשבע רמז לבנים חוטים

לספירן  אלא לכווני ליבעי לא לה רמז  איהי דמזוזה במלכות) (פירוש בה לכוונה נבעי ולא עיקר דעלה ספירן כן דאם למרמז 

דבעי  היא, בנטיעות קציצה נמי דהא ע "ה רבינו משה ליה ואמר בבית , מזוזה בלא ספרים מלא בית  רמיז דלהכי בלחוד, דעלה

פ"ו  ז' שער הלשם  לבעל הקדו"ש בספר עי' [א"ה עכ"ל. שלום, ואתה כולהו, עם ולמלכות מלכות , עם ספירן לכולהו לייחודיה

מאן  וכל בנטיעות , מקצץ איהו ספירן ט' בלא מלכות דנטיל מאן דכל סע "ב) קל"ה דף ס"ט  (תיקון מהתיקונים שהביא ד' אות 

עיש"ב]. אלו בחינות ב' לבאר שם והאריך וכו', בעיקר כופר איהו מלכות  בלא ספירן ט ' דנטיל
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שכל  הטענה שהוא אחד , בכתר משמשים מלכים

אמנם  לעצמו. שלם בכתר  שלמה מלוכה צריך  אחד

אחד  כל צריך לעולם אלא הנכונה, הדרך זה אין 

אלא  והיחודים, התפלות  עם וההלכה התורה לכלול

יותר  גובר  ובשני  התורה חלק יותר גובר שבאחד 

כלול  להיות אחד  כל צריך לעולם אך  התפלה, חלק

משניהם.

 úôñåúì  òéâäì éãë àåä äøéñðä ãåñ úéìëú

 àì êà  íéìåôë ïé÷éùð ãåñá ãåçéä øçàì  äáäà

å" ç ãåøéôá øàùäì

 äðäå, לבד ושמו  הוא היה העולם שנברא קודם

שנברא  קודם הוא מה פירושים כמה ויש 

קודם  או הבריאה, עולם קודם הוא אם העולם

מוהרש"ב  במאמרי  ואיתא העולמות , כל בריאת 

ושמו הוא היה העולם שנברא קודם דהלשון ז"ל

הוא  'שמו ' לבד, שמו, הוא, מדרגות ג' הם לבד

כולא  'לבד' עילאה, יחודא 'הוא' תתאה, יחודא

הג' היינו  הרש"ש  ועפ "י  חשיבי . כלא קמיה

א"א  עתיק רדל"א או א"א, עתיק אפס  של מדרגות

בע"ח פ"א)כמ"ש מ"ב במוהרש"ב (שער ואיתא .

לבנו אב אהבת של בחינה שיש  הבעה"ת  בשם

מתכסה  האב ולפעמים בנו, עם לשחק שנהנה

ויש  מתייאש , ואינו  אותו מחפש  הבן  ואז  מבנו ,

ואח"כ  אחריו , מבקש  שבנו  ממה הנאה לאביו

סוד  והוא אהבה, תוספת  נעשה אותו כשפוגש

שנכלל  דהיינו  כפולים, נשיקין  שהם נשיקין  בחי '

בשעה  שנתעוררה האהבה האחד אהבות , ב' בזה

שנתוספה  האהבה והב' מזה, זה רחוקים שהיו 

התכללות של הענין וזה זה, עם זה נפגשו כאשר

היינו אומנתו ' 'תורתו סוד  כי  התפלה, עם התורה

ואף  אחד , דבר והם תפלה בחי ' נעשית שהתורה

כל שלעת לגלות  כדי  אחד  לקצה להכנס  צריך  ים

להגיע  כדי  תכליתו מ"מ הנסירה, סוד  והוא תקפו,

חוזרים  כאשר כפולה אהבה לתוספת  אח"כ

היחוד . לשלמות

äùòð  ë"éòå íéìë éåáéø êéøö øåàä ìãåâ éôë

íù ãçéì  úáù  úìá÷ ñ" äå úåîìùá ãåçéä

åéúåéúåà  ÷åìéçá á" î  íù íò øåàä àåäù á"ò

íéìëä éåáéø  àåäù

 äðäåבאר "י מבואר קודש  שבת  נכנס  כאשר

שבת, בקבלת  מ"ב בשם לכוון  שצריך 

חלקים, וכמה לכמה האותיות שמתחלקים באופן

כדי כלים ריבוי צריך פשוט אור  דכל הוא והענין

דייקא  כי כלים, וריבוי תפלות  ריבוי וצריך  להשיגו ,

שבת בקבלת  ולכן כלים, ריבוי  צריך הגמור  הביטול

שהוא  חלקים לכו"כ באותיותיו  מ"ב השם מחלקים

שבת, קדושת את  עי "כ  לקבל כדי  כלים, ריבוי  בחי '

ע"ב, שם מבחי' הוא מ"ב שם של כלים הריבוי  וסוד 

בחינת שהוא הע"ב לחבר דמשה דעת סוד והוא

הכלים. בחינת שהוא המ"ב עם פשוט האור

 ïúîá ãçà øúëá  íéùîùî  íéëìî 'á ãåñ

äìôúäì äøåúä ïéá ãåçéä íöåò àåä äøåú

åúåðîåà åúøåú ãåñá

 àåäå,דדעת החו"ג ליחד  הברית  לוחות  ב' סוד

ושמיעה  ראיה של  חיבור  היה תורה ובמתן 

את ושומעים הנשמע את רואים ז "ל כמאמרם

קרח  לכאורה הטבע דרך  פי שעל ואף הנראה,

רק  מונח להיות  צריך  בתורה להצליח דכדי  צודק,

צריך  בתפלה להצליח וכדי  בתפלה, ולא בתורה

העבודות מערב אם כי  בתפלה, רק  מונח להיות 

כל  תוקף עיקר  כי  עבודה, כל של התוקף  נחלש הרי

ואמנם  בפנ"ע. כולה היא כאשר הוא מדרגה

צריך  הנסירה בסוד שעה לפי  דרק טעות , זה באמת 

כל  שבונה באופן  המדרגות  את  לחלק לפעמים

את שבונים הנסירה סוד  ע"ד עצמה, בפני מדרגה

התפלה)המלכות בחינת  הז"א (שהיא ואת  בפנ"ע,

התורה) בחינת  התכלית(שהוא עיקר  אך עצמו. בפני 

והוא  זו"ן, יחוד בסוד אח"כ המדרגות  לחבר הוא

מ'בין  בסוד  היחוד של הדעת שהוא דמשה דעת

ואף  היחוד. סוד  שהוא משה ר"ת ה'כרובים ש'ני

בלבד , אחת  בדרך  ללכת לפעמים ענין  שיש



תשע"ו  קרח פר' יט של"ס

למעלה, ממטה בדרך  היא העבודה ולפעמים

להכנס  צריך  ולפעמים למטה, ממעלה ולפעמים

שיתכללו צריך  לעולם אך ביותר, אחת  למדה

שהיה  אבינו אברהם וכמו  השני , עם אחד  המדות 

כלול יצחק  וכן  ויעקב, מיצחק ויעקב,כלול מאברהם

כל  לעולם כי  ויצחק . מאברהם כלול יעקב וכן

כל  לחבר וצריך  בהשני , אחד  כלולים הצדיקים

המדרגות.

 àåäå בכתר משתמשים מלכים שני של הענין

בסוד  שבועות  של המדרגה שהוא אחד ,

הם  זו "ן  שהם והתפלה שהתורה והיינו תורה, מתן 

עוצם  והוא אחד , בכתר  מלכים ב' בסוד  גמור  ביחוד

שהוא  באר "י  שכתוב שביעית מדרגה של היחוד

לזה, צריך  אין  וזה לזה צריך  אין  זה של באופן

התו "ח  וכמ"ש  שבועות  של היחוד בסוד  כמבואר

ע"א) קל"א באופן (דף  היחוד  עוצם מחמת  והוא ,

סוד  וזה לזו , צריך  אין  שזו  עד אחד כך  כל שהם

אחד  נעשים והתפלה דהתורה אומנתו, תורתו 

הנסירה  סוד יש  בהתחלה שלפעמים אלא ממש,

דלפעמים  ואף  השלם, לחיבור  להגיע כדי ותכליתה

רק  היינו התפלה, מגביר  ולפעמים התורה מגביר 

ש 'מאי ה'לל מ'חלוקת  וע"ד  בזה, זה שכלולים אחר

הוי "ה  שם אם הוא הנפ"מ דכל מש"ה, ר "ת  שהוא

מיוחדים  שניהם הם אך  גובר, אדנ"י שם או גובר 

לעולם.

 úðéçáá ïéá ãåçéä  úå÷áãá  úåéçì êéøö íìåòì

åðéàù âåðòú úðéçáá ïéáå  ùâøåîä âåðòú

åðéàù âåðòú ãåñá àåä ãåçéä  úéìëúå ùâøåî

ùâøåîá àáä  ùâøåî

äðäåאורות מרגישים לפעמים קודש  בשבת 

אינו והצדיק העלם, מרגישים ולפעמים

המצב  כי העלם, לפעמים מרגיש  כאשר  מתפעל

מדרגה  גם והוא אלקות, גם הוא העלם של

בבחינת שהוא יו "כ  של הדבקות  וע"ד בדבקות,

כי דבקות , גם הוא והעינוי נפשותיכם, את  תענו

אלא  דבקות , הוא עינוי גם דבקות  הוא שעונג כמו

תענוג  בסוד א"ס אור בגילוי  דבקות  הוא דהעונג

תענוג  בבחי' עצם דבקות הוא וההעלם המורגש,

יו"כ  של העינוי להפך  זוכים וכאשר מורגש, שאינו 

והוא  כאחד, המדרגות  כל שנכללים היינו  לעונג,

כמו במורגש  הבא במורגש  שאינו  תענוג סוד

העיקר  שאין  לדעת  וצריך ואכמ"ל. בכ"מ שביארנו

העיקר  ולא בתענוג, ה' את שעובדים הצדיקים

התכלית אלא בעינוי , ה' את  שעובדים הצדיקים

שלפעמים  ואף  המדרגות, ב' לעולם לכלול הוא

להיות צריכים לעולם מ"מ אחת , מדרגה מתגבר 

משני שאוחז  שאומר  כקרח ולא בזה, זה כלולים

בתוקף ה  אחד  כל שיהיה באופן  אך  מדרגות,

אין  כי  האחרת, המדרגה עם להתחבר בלי  בחינתו 

ב' לכלול לעולם צריך  אלא האמיתי , היחוד  דרך זה

מבין  בסוד היחוד הוא והשלמות כאחד, המדרגות

א' דאות  ו' האות  העיקר  ואין הכרובים, שני

אלא  להתחתון , עליון  הי ' בין  שמחלקת בבחינה

כי היודין , ב' בין מיחדת  ו' שהאות  הוא העיקר

שגילה  וכמו  השלם, והדעת היחוד הוא העיקר

אומנתו, תורתו הוא העבודה שעיקר הבעש"ט

וכמ"ש  כאחד , והתפלה התורה לכלול שהוא

בכ "מ. בלקו "מ

 ììëäå וצריך ב"ה הוי"ה שם הוא דהעיקר  הוא

שמו שמתגלה עד והתכללות התמזגות 

הוא  ענינו  כל אמת והצדיק  בחינותיו, בכל יתברך 

הוי "ה  אותיות ד' כל הכולל יתברך בשמו  להכלל רק 

רק  שלקחו  שם' 'אנשי  היו  קרח אנשי  משא"כ ב"ה,

רק  לקח ראובן  ומאידך  'שם', הנקראת  המלכות 

צדיק  רבינו משה אך  כמים, פחז  של הנשמות 

כדאיתא  יתברך , בשמו שנכלל במעלה יחיד האמת 

נקרא  ולכן ב"ה הוי "ה בשם דבוק היה שהוא בזוהר

כל  היה וזה היחוד, עיקר הוא כי  מהימנא' 'רעיא

להגיע  הקב"ה רצון  עיקר  וזה הי "ת, בעבודת  דרכו

ולא  יום לא להוי "ה יודע הוא אחד 'יום לבחינת

וכמו כאחד, המדרגות  כל התכללות דהיינו לילה',
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עת בכל מונח והיה אומנתו  תורתו  שהיה רשב"י 

לפעמים  שיש  ואף כאחד, בתפלה וגם בתורה גם

למטה  ממעלה או יותר  אחת בחינה של התגברות

אלא  פלוגתא בבחי ' זה אין  אך  למעלה, ממטה או 

התחברות צריך  לעולם אך  אחד, צד של התגרות

נסירה  בחי' שעה לפי  לפעמים שיש  ואף  המדרגות,

לתכלית אלא זה אין  המדרגות , בין להפריד  שהוא

גדול. יותר  ויחוד חיבור אח"כ שיהיה

ìàøùéî àåáéø 'ñã  ùøåùä íä íééåì  óìà á" ë

ä"éåä  íù ãåñá íééîéðô øúåé  íä íéðäëä êà

 úåéúåà á"ëä  ìë  úîùð àéäù  úéîéðôä

äðäåבשלה"ק קרח)איתא פ' כלל (תושב"כ דקומת

הרי ולכאורה ריבוא, ששים סוד  הוא ישראל

של  ריבוא לשישים בנוסף אלפים כ "ב היו  לוי  שבט

הלויים  של אלף  כ"ב דסוד  לבאר וכתב ישראל, כלל

כל  שורש שהם התורה אותיות כ"ב בסוד  הוא

ופרט  כלל בסוד והוא ישראל, דכלל ריבוא השישים

העיקר  הם שהלויים קרח טענת  היה וזה עי"ש. וכו '

כנגד  הם כי ריבוא, הששים כל שורש  בסוד  הם כי

א  הכ"ב האמתבחי ' ואמנם הכל. שורש שהם ותיות 

עליונה  יותר במעלה הוא הכהן  שאהרן הוא

כל  נשמת  שהוא הוי "ה שם בסוד  הוא כי מהלויים

כל  של עליון הכי  השורש  והוא אותיות , הכ"ב

כ"ב  דבחינת  הוא וסודו  מישראל. ריבוא הששים

וי "ב  כפולות וז ' אמ"ש אמות  ג' בסוד הוא אותיות 

הלשם וכתב טנת"א)פשוטות, שער לע"ח (בביאורים

בחי ' יש  כך  אימא בחי ' שהם אמות  ג' שיש  דכמו 

הכהנים  בחי' סוד  וזה וכו', אבות ג' של פנימית

ג' בסוד שהיו  הלויים מבחי' פנימיים יותר  שהם

התורה. אותיות  וכ"ב אמות 

 úîàäå שהוא גדול, הכי  התוקף  הוא שהמיזוג

כל  את  ועוד עוד  ולמזג למזג דייקא

המדות לכל גדול תוקף באמת  שנעשה עד המדות ,

הענין  את לגלות צריך צדיק שכל אף  ולכן כאחד ,

כפי למטה ממעלה או למעלה ממטה בסוד  שלו

כלול  להיות אחד  כל צריך באמת אך  עבודתו , דרך

העיקרית מדרגתו  שמגלה ואחר  המדרגות, משאר 

וזה  והמדרגות. הדרכים בשאר להכלל לעולם צריך

להם  שהיה הדורות צדיקי וענין  דמשה דעת  ענין 

תראינה  ועיננו האמת , ודעת שלום של דעת

בביאת ציון את ה' בשוב יראו  בעין  עין  מלכותך 

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק . גואל

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã' אל' אמר רבינו משה הנה לנפשך ' חכמה

דעולם  אל שם סוד  שהוא הרוחות ' אלקי

רוח  בסוד המלבוש פסיקת סוד  והוא המלבוש ,

ב' בין החיבור  הוא קודש  שבת  של והאור  פסקנית ,

העינים  ב' סוד  הם אב תמוז  חדשי והנה המדרגות.

מי באמת  אך מים, יורדה עיני  עיני עליהם שנאמר 

אלקי 'אל סוד הוא ששם המלבוש  בעולם שדבוק 

ישראל, כל של העולם שהוא בשר' לכל הרוחות

העליון  בעולם אלו  בחדשים דבוקים וכאשר 

מים. אלו מעינים נמשך אדרבה אז  דאלב"ם

בתענוג  בין בדבקות  עת בכל להיות והעיקר 

ולדעת מורגש, שאין בתענוג ובין המורגש

דבוק  והצדיק העליון. היחוד התגלות  הוא שהעיקר 

בעצם  או קודש , שבת ע"ד  בתענוג או  עת כל

שימלא  לגלות  כדי  והכל דיו"כ, תתענו  ע"ד  אלקות 

מכל  כלולה הק' והשכינה הארץ, כל את  כבודו

נפ"מ  להצדיק אין ולכן הבחינות, ומכל המדרגות

מדרגה  כל היה התכלית  אם כי  הוא, מדרגה באיזה

בתוקף  שמחסר  צודק , אולי  קרח היה בפנ"ע

אך  ההפכיית , המדרגה עם מחברה כאשר  המדרגה

אלא  כלל, התכלית  השונות המדרגות  אין  באמת 

השכינה  שהוא ב"ה הוי "ה ושם הק ' והשכינה היחוד

המדרגות כל כולל והוא בורא, ניצוץ בסוד  בשורש 

דבקות והן  במחשבה דבקות והן יחודים הן  כאחד ,

אלא  זו , או זו מדרגה דווקא העיקר  ואין  בדיבור ,

דעת והוא אומנתו, תורתו  בסוד אחד  מציאות הכל

שמו שיתגלה והעיקר הכרובים, שני  מבין  משה

וכל  הבחי ' כל כולל ית' ושמו העולמות  בכל יתברך 



תשע"ו  קרח פר' כא של"ס

וכולל  אחד, שהכל ונוק ' וז "א עתיקא סוד הענינים,

אחת. בבת  קדושות הג' כל

äòã' ואין החכמה העיקר  אין  כי  לנפשך ' חכמה

אלא  המלכות , שהוא הנפש העיקר 

עצם  שהוא לראשך' כתר 'והיא הוא התכלית

שבת הוא העיקר  כי  קדשך' שבת  'שמור אלקות ,

ב"ה, הוי "ה שם מתגלה ובו  המדרגות, כל הכולל

יתברך  בשמו להכלל הוא התכליתים תכלית ועיקר 

יחודו לגלות  משה דעת  והוא ישראל, שמע בסוד

כל  על למלך ה' והיה העולמות, בכל ית"ש ואחדותו 

יראו בעין  עין לבנו, וישמח עיננו  יראו וגו', הארץ

בימינו במהרה צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב

אמן .


